
Menu Restauracji Hotelu Barlinek***

Drodzy Goście,

witamy w Restauracji Hotelu Barlinek*** 

miejscu, z którego wyruszycie w kulinarną podróż do krainy niezapomnianych smaków i aromatów. Przewodnikiem 
po niej będzie Szef Kuchni – Dawid Szukała, który w autorskich recepturach swoich dań, połączył najwyższej jakości 

składniki  tak, aby wydobyć głębię smaku każdej potrawy. Troskliwie skomponowane menu pozwoli Państwu 
delektować się smakiem potraw mięsnych, ryb, makaronów oraz specjałów rodzimej kuchni.

Wszystkie potrawy przygotowywane są z najwyższą starannością, na bieżąco, w oparciu o lokalne, świeże produkty.  
Wachlarz dań serwowanych w naszej Restauracji zmienia się wraz z porami roku, ponieważ pragniemy w pełni 

wykorzystać bogactwo dostępnych sezonowych warzyw i owoców.

Eleganckie wnętrze, ciepła atmosfera oraz niesamowity widok na jezioro, to dodatkowe atuty, które pozwalają 
celebrować każdy posiłek w Naszej Restauracji.  

Zapraszamy do świata niezapomnianych doznań kulinarnych! 



PRZYSTAWKI

Tatar wołowy /Rindertartar /Beef tartare 120g/50g 32,00zł

tapioka /gorczyca /ogórek /jabłko /wędzona papryka
Tapioka /Senf /Gurke /Apfel /geräucherter Pfeffer
tapioca /mustard /cucumber /apple /smoked pepper

Carpaccio wołowe /Carpaccio vom Rind /Beef carpaccio 100g/50g 35,00zł

parmezan /rucola/kapary /musztarda francuska /czosnek
Parmesan /Rucola /Kapern /französischer Senf /Knoblauch
parmesan /rucola /capers /french mustard /garlic

Pierogi z mięsem /Knödel mit Fleisch /Dumplings with meat 6szt. 22,00zł

creme fraiche /koper /chips z boczku /szalotka
Creme Fraiche /Koper /Speck /Schalotte
creme fraiche /dill /bacon chips /shallot

Hummus z warzywami / Hummus mit Gemüse/ Hummus with vegetables 200g 25,00zł

sezonowe pieczone warzywa/czosnek/białe wino
Saisonal geröstetes Gemüse / Knoblauch / Weißwein
seasonal roasted vegetables / garlic / white wine



ZUPY

Rosół /Brühe /Broth 300ml 12,00zł

marchew /natka /makaron
Karotte /Petersilie /Pasta
carrot /parsley  /pasta

Krem z dyni / Kürbiscreme / Pumpkin cream 250ml/30g 15,00zł

ser pleśniowy/pestki dyni/dynia marynowana
Blauschimmelkäse / Kürbiskerne / marinierter Kürbis
blue cheese / pumpkin seeds / marinated pumpkin

Zupa rybna / Fischsuppe / Fish soup 100ml/200g 39,00zł

mleko kokosowe/mule/krewetka/łosoś/wakame/ dorsz
Kokosmilch / Muscheln / Garnelen / Lachs / Wakame /Kabeljau
coconut milk / mussels / shrimp / salmon / wakame / cod

Zupa dnia /  Die Suppe des Tages/The Soup of the day    250ml 13,00zł

Zapytaj kelnera jaką zupę dziś serwujemy!
Fragen Sie den Kellner welche Suppe Wir heute servieren!
Please ask your waiter what soup we are serving today!



SAŁATKI

Sałatka z kurczakiem 250g 29,00zł
Hühnersalat /Chicken salad

jabłko/dynia marynowana/mozzarella/ogórek/pestki dyni/vinegrette

Apfel / marinierter Kürbis / Mozzarella / Gurke / Kürbiskerne / Vinaigrette

apple / marinated pumpkin / mozzarella / cucumber / pumpkin seeds / 

vinaigrette

Sałatka z kozim serem 250g 29,00zł
Ziegenkäsesalat / Goat cheese salad

rucola/orzech wloski / Burak/ sos miodowy/winogron

Rucola / Italienische Walnuss / Rote Beete / Honigsauce / Trauben

rucola / Italian walnut / Beetroot / honey sauce / grapes



MAKARONY

Linquine z polędwiczką wieprzową 250g 29,00zł     

Linquini mit Schweinefilet/Linquini with pork tenderloin

bakłażan/cukinia/pomidor/pesto ziołowe/czsnek/szalotka

Auberginen / Zucchini / Tomaten / Kräuterpesto / Knoblauch / Schalotten

eggplant / zucchini / tomato / herb pesto / garlic / shallots 

Tagiatelle z kurczakiem 250g 25,00zł

Tagliatelle mit Huhn / Tagliatelle with chicken

cukinia/czosnek/szalotka/marynowana dynia/rucola

Zucchini / Knoblauch / Schalotten / marinierter Kürbis / Rucola

zucchini / garlic / shallots / marinated pumpkin / rucola



RYBY I OWOCE MORZA

Sandacz 200g/100g 42,00zł
Zander /Pikeperc

puree ziemniaczane/chorizo/groszek cukrowy/kalafior/  palone masło 

Kartoffelpüree / Chorizo / Zuckerschoten / Blumenkohl / geröstete Butter

mashed potatoes / chorizo / sugar snap peas / cauliflower / roasted 

butter

Piotrosz 150g/100g 42,00zł

pieczony ziemniak/fenkuł/groszek/por/sos jabłkowy

Ofenkartoffel / Fenchel / Erbsen / Lauch / Apfelsauce

baked potato / fennel / peas / leek / apple sauce

Krewetki tygrysie 100g 52,00zł
Tigerarnelen /Tiger Prawns5szt

macedonia warzywna/czosnek/białe wino/śmietanka/mleko kokosowe

Gemüse Mazedonien / Knoblauch / Weißwein / Sahne / Kokosmilch

vegetable Macedonia / garlic / white wine / cream / coconut milk



DANIA GŁÓWNE
Polędwiczka wieprzowa/ Schweinefilet /Pork tenderloin 200g/100g 38,00zł

boczniak mikołajkowy/pieczony ziemniak/brukselka /jarmuż/demi glace
Austernpilz / Ofenkartoffel / Rosenkohl / Grünkohl / Demi Glace
oyster mushroom / baked potato / Brussels sprouts / kale / carrot / demi glace

Filet z kurczaka / Hähnchenfilet / Chicken fillet 200g/100g 33,00zł

kaszotto z warzywami/sos porowy
Grütze mit Gemüse / Lauchsauce
groats with vegetables / leek sauce

Soczysta pierś z kaczki/Saftigeentenburst/Duck breast 200g/100g 42,00zł

kluski śląskie/kurki/demi glace/jabłko/tymianek
Knödel / Pfifferlinge Pilze / Demi Glace / Apfel/Thyme
silesian dumplings / chanterelles mushrooms/ demi glace / apple/thyme

Stek z polędwicy wołowej /Rinder steak /Beef steak 220g/100g 68,00zł

frytki belgijskie /grillowane warzywa /Jack Daniel’s
Belgische Pommes  / gegrilltes Gemüse / Jack Daniel‘s
belgian fries/grilled vegetables /Jack Daniel’s

Bacon Steak  200g/100g 42,00zł

demi glace / pieczony ziemniak / kolba kukurydzy
Demi Glace / Ofenkartoffel / Maiskolben
demi glace / baked potato / corn on the cob



MENU DLA DZIECI

Rosołek/ Brühe/Broth 150ml 8,00zł

Nuggetsy z kurczaka z frytkami i ketchupem   100g/100g 18,00zł

Hühnernuggets mit Pommes und Ketchup

chicken nuggets with fries and ketchup

Frytki/Pommes/French fries 100g 5,00zł

Naleśnik z dżemem lub twarogiem 2szt./50g 13,00zł

Pfannkuchen mit Marmelade oder Quark

pancakes with jam or cottage cheese



DESERY

Creme brulee 150g/50g 13,00zł

fiołek/owoce/pistacja
Veilchen / Obst / Pistazie
violet / fruit / pistachio

Brownie czekoladowy 150g/50g 16,00zł

mięta/owoce/sos czekoladowy
Minze / Obst / Schokoladensauce
mint / fruit / chocolate sauce

Pancakes 150g/50g 15,00zł

gruszka/banan/miód/bita smietana
Birne / Banane / Honig / Schlagsahne
pear / banana / honey / whipped cream

Puchar lodowy / Eisbecher / Ice Cup 200g 16,00zł

lody /owoce/ bita śmietana /polewa
Eis / Obst  / Schlagsahne 
ice cream / fruit / whipped cream

Ciasto dnia Halinki porcja 13,00zł
Halinkas Kuchen des Tages / Halinka's cake of the day


